Výberové konanie na pozíciu športového riaditeľa SSTZ
1. Kvalifikačné požiadavky na pozíciu športového riaditeľa SSTZ
1.1 vysokoškolské vzdelanie
1.2 znalosť riadenia športovej výkonnosti a metodiky stolného tenisu
1.3 znalosť organizácie športových podujatí
1.4 znalosť písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku/osobný pohovor.
1.5 flexibilita, organizačné schopnosti, komunikatívnosť, systematický a plánovitý prístup
1.6 medzinárodné skúsenosti v stolnom tenise na organizačnej alebo športovej úrovni sú
výhodou
1.7 bezúhonnosť /§ 7 ods. 2 a 3 Zákona o športe/.
1.8 vodičský preukaz typu B
1.9 štandardné IT zručnosti (MS Word, Excel, Outlook, internet ...)
1.10 znalosť športovej legislatívy
2. Ďalšie podmienky
2.1 Platové podmienky od 1250 EUR /možnosť úpravy po uplynutí skúšobnej doby + 13. a 14.
plat/
2.2 Uchádzači zašlú v lehote do 7.1.2019 životopis a motivačný list na sstz1@sstz.sk
a marketing@sstz.sk (potrebné zaslať na obe adresy)
2.3 Predpokladaný nástup ihneď
2.4 Musí mať spôsobilosť uchádzača na právne úkony bez obmedzení /čestné vyhlásenie/
2.5 Športový riaditeľ nesmie byť ku vzniku funkcie:
- v pracovno-právnom vzťahu s iným subjektom ako SSTZ
- nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť
3. Náplň hlavných činností
3.1 Zodpovedá za riadenie pracovníkov v zmysle schválenej organizačnej štruktúry –
športová, metodická a rozhodovská oblasť SSTZ
3.2 Riadi prípravy športových vrcholných domácich a medzinárodných akcií
3.3 Riadi prípravu a realizáciu športových projektov
3.4 Zabezpečuje agendu podľa termínového plánu podujatí, vybavuje agendu súvisiacu s
nomináciami a štartom všetkých RD na medzinárodných akciách.
3.5 Riadi činnosť Národného stolnotenisového centra, implementáciu a fungovane
mládežníckeho centra
3.6 Riadi koordináciu športovej činnosti s regionálnymi zväzmi, klubmi a oddielmi
3.7 Riadi proces rozvoja trénerov v rámci SSTZ
3.8 V spolupráci s Komisiou športovej reprezentácie (KŠR) a Komisiou mládeže (KM) riadi
činnosť reprezentačných trénerov
3.9 Pôsobí ako člen KM, KŠR a Metodicko-vzdelávacej komisie a zabezpečuje agendu komisii
3.10 Zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v odbornej a športovej činnosti
3.11 Zabezpečuje riadenie agendy rozhodcov
3.12 Spolupracuje na projektoch rozvoja stolného tenisu
3.13 Zabezpečuje ďalšie činnosti v zmysle predpisov SSTZ /napr. interné smernice/ a
rozhodnutí príslušných orgánov SSTZ, najmä výkonného výboru SSTZ
3.14 Každoročne k 1.7.2018 predkladá VV SSTZ ročnú správu o svojej činnosti v rozsahu a
štruktúre stanovenej VV SSTZ

